Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 05/04/2016 week 14.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW
gerechtigde leeftijd

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
16.00165

Besluit:
1. De LOGA brief 19 februari 2016: Wet flexibel werken
en W et werken na de AOW gerechtigde leeftijd vast te
stellen inclusief de bijlagen. De wijzigingen in de CAR
treden met ingang van 1 januari 2016 in werking.
2. Als uitgangspunt te hanteren dat het dienstverband
van medewerkers na het bereiken van de AOW leeftijd
niet meer wordt verlengd.
2.

Meerinzicht
Logabrief over aandachtspunten in verband met invoering
nieuw hoofdstuk 3

Wethouder De Jong
16.00187

Besluit:
De LOGA brief 23 maart 2016 : Aandachtspunten in
verband met invoering nieuw hoofdstuk 3 vast te stellen
inclusief de bijlage. De wijzigingen in de CAR treden met
terugwerkende kracht inwerking op 1 januari 2016.
3.

Opleggen last onder dwangsom voor loslopende hond en
stallen aanhangwagen
Besluit:
1. Opleggen van een last onder dwangsom voor een
loslopende hond op de openbare weg.
2. Opleggen van een last onder dwangsom vo or het
stallen van een aanhangwagen in groenvoorzieningen
of langer dan drie dagen achtereen stallen van een
aanhangwagen op een openbare plaats.

16.00183
persoonsgegevens niet
openbaar

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Meerwerk bruggen Waterfront

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
16.00184

Besluit:
De gemeenteraad te vragen een krediet ter beschikkin g te
stellen ter grootte van € 1.626.000,- als dekking voor de
meerkosten als gevolg van een aantal aanpassingen aan
de verschillende bruggen met nummer 2 tot en met 6 in
het plan Waterfront.
5.

projectbureau W aterfront
Aanvullend krediet Opsporing Conventionele Explosieven
Waterfrontgebied
Besluit:
1. De raad voor te stellen een aanvullend krediet
beschikbaar te stellen ten bedrage van € 900.000, ten behoeve van detectie en
benaderingswerkzaamheden binnen het plangebied
Waterfront-Zuid, alsmede het veiligstellen van aan
te treffen niet gesprongen explosieven;
2. De kosten van detectie, benadering van objecten
en het veiligstellen van mogelijk aan te treffen
explosieven ten laste te brengen van de
grondexploitatie Waterfront, post
sanering/archeologie/grondwerk, onder vermelding
3. van ‘werkzaamheden explosieven’, complex C81
Overhead;
4. Het totaal van de in dit raadsbesluit begrote kosten
aan te melden bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om, voor het totaal
van werkelijk gemaakte kosten, in aanmerking te
komen voor de desbetreffende suppletieregeling;
5. De opbrengsten uit de te verkrijgen vergoeding van
het ministerie van BZK ten gunste te brengen van
de grondexploitatie Waterfront, post ‘overige baten’,
onder vermelding van ‘bijdrage BZK’, complex C81.

6.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
16.00188

